
Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki we 

wszystkich klasach w ZSP w Sławie 
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3. Zakres aktywności a ocena. 
 

1. Cel. 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie 
zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z 
informatyki. 

2. Założenia ogólne. 

Zasady oceniania wynikaj ą z przyjętego "Wewnątrzszkolnych Zasad 
Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywaj ą zajęcia z przedmiotu 
"Informatyka " 

a) W każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć 
lekcyjnych 

b) Zeszyt ucznia nie jest przedmiotem oceniania, ale może być brany pod 
uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowo rocznej 

c) Sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe. 

d) Uczeń w przypadku swojej nieobecności ma obowiązek zaliczenia 
sprawdzianu oraz ćwiczeń wykonywanych na zajęciach - termin uzgadnia z 
nauczycielem uczącym - ale nie dłuższym niż dwa tygodnie od pierwotnego 
terminu  

e) W przypadku dłuższej uzasadnionej nieobecności spowodowanej np. chorobą 
uczeń może otrzymać dłuższy termin na zaliczenie zaległego materiału oraz 
umówić się z nauczycielem na indywidualne zaliczenie  

f) Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu lub ćwiczenia ocenę niedostateczną ma 
prawo do jej poprawy 

g) Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu lub ćwiczenia inną, niż niedostateczną 
lecz nie satysfakcjonującą go ocenę to ma możliwość ewentualnej poprawy, 



ale tylko w uzasadnionym przypadku i za zgoda nauczyciela 

h) Na każdy dział składają się oceny cząstkowe, których powinna wynikać ocena 
pozytywna, w przeciwnym razie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną 
na semestr lub na koniec roku lub mieć znacznie obniżoną 

i) Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w 
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

j) Sprawdziany zapowiedziane są przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem 

k) Ćwiczenia praktyczne (z oceną) są traktowane jak „kartkówka" i uczeń nie musi 
być o nich informowany. Zakresem swym obejmuj ą nie więcej niż trzy ostatnie 
jednostki tematyczne. 

l) Ocena semestralna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen 
cząstkowych 

m) Nauczyciel na zaliczenia danego sprawdzianu czy ćwiczenia ma obowiązek 
podać zadania z tego samego zakresu materiału, ale nie ma obowiązku 
podawać tych samych co w pierwszym terminie. 

n) Wszystkie sprawdziany ćwiczenia wykonywane na ocenę nauczyciel ma 
obowiązek ocenić w ciągu dwóch tygodni. Termin ten może ulec zmianie, np. 
skróceniu ( ze względu na klasyfikacje) lub wydłużeniu( ze względu np. na 
awarię sprzętu, ale tylko w przypadku prac wykonywanych na komputerze), 

o) W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr uczeń ma 
obowiązek zaliczyć zaległy materiał wg przepisów zawartych w WZO, 

p) W przypadku odwoływania się od oceny wszelkie przepisy tego dotyczące 
znajdują się w WZO, 

q) Uczeń ma obowiązek mieć w zeszycie przedmiotowym własnoręcznie 
przepisany regulamin pracowni, co jest równoznaczne z jego znajomością 
oraz własnoręczny podpis co stanowi jego automatyczne akceptacje. ( 
Ostatni punkt regulaminu). 
W przypadku nie spełnienia tego warunku uczeń może brać udział w 
zajęciach, ale nie może pracować przy komputerze, 

r) Nauczyciel przedmiotu oraz opiekun pracowni zastrzega sobie prawo do 
zmian w regulaminie w trakcie bieżącego roku szkolnego, o czym uczniowie 
zostaną poinformowani.



3. Zakres aktywności a ocena. 

Uczeń będzie oceniany za : 

Praca na lekcji: 

Aktywność - w uczestnictwie w lekcji poprzez zgłaszania się do rozwiązywania 
problemów, zadań i zgłaszania wniosków racjonalizatorskich. 

Prace domowe: 

Bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji) 
Długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym Inne 
(samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych 
zajęciach treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej 

Osiągnięcia ucznia w konkursach szkolnych i innych. 

Praca w dwuosobowych grupach: 

a) uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie muszą 
otrzymać tej samej oceny, na ostateczną ocenę będzie się składać nie 
tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie 
pracy, 

b) nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych 
kontrolnych pytań uczniom lub zalecić powtórzenie pewnej czynności 

c) zróżnicowanie ocen w zespole dwuosobowym jest możliwe wtedy gdy 
jeden z uczniów posiada lepsze umiejętności oraz wiedzę 

Zasady ustalania oceny bieżącej: 

a) sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są wg kryteriów 
podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem, (szczegółowe kryteria 
wymaganych na poszczególne oceny wiadomości i umiejętności z 
realizowanych działów stanowią odrębne załączniki)  

b) oceniając odpowiedzi ustne oraz pisemne prace domowe analizuje sieje 
pod względem merytorycznym. Ocenie podlega również estetyka 
wykonanej pracy (dotyczy prac pisemnych). 

 

na 



 
Ocena semestralna oraz końcowa. 

Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcowej ustala się następujące 
zasady: 

a) ocena końcowa stanowi ocenę z dwóch semestrów. 
b) w pierwszej kolejności brane są pod uwagę sprawdziany oraz prace 

zaliczeniowe 
c) w drugiej kolejności brane są pod uwagę wiadomości i umiejętności na 

podstawie ćwiczeń praktycznych. 
d) w trzeciej kolejności oceniane są wypowiedzi ustne oraz aktywność 

ucznia 

Dziennik elektroniczny 
 

 

1. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

Przy jej ustalaniu należy uwzględnić hierarchię ważności form oceniania. 
 

1) Do obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen według stopnia 

trudności:  

- waga 5  

- waga 3  

- waga 1  

 

W przypadku poprawy oceny ze sprawdzianu – przyjmujemy taką samą wagę 

oceny, jak poprawiany sprawdzian. 
 

2) Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym półroczu lub roku szkolnym, 

zawartych w następujących przedziałach: 

 

Ocena Próg 

celująca 5,51 – 6,00 

bardzo dobra 4,51 – 5,50 

dobra 3,51 – 4,50 

dostateczna 2,51 – 3,50 

dopuszczająca 1,51 – 2,50 

niedostateczna 0,00 – 1,50 

 
 

3) Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy 

 

Ocena  Wartość oceny 

1 1,00 

2- 1,75 

2 2,00 



2+ 2,50 

3- 2,75 

3 3,00 

3+ 3,50 

4- 3,75 

4 4,00 

4+ 4,50 

5- 4,75 

5 5,00 

5+ 5,50 

6- 5,75 

6 6,00 

 
 

4) Ocena roczna jest średnią ważoną ze wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w 

danym roku szkolnym przy uwzględnieniu ich wag - ocena obliczana jest przez 

system VULCAN. 
 

5) Ocena śródroczna i roczna wystawiona na podstawie średniej ważonej może 

zostać zmieniona przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (podwyższona lub 

obniżona),  w przypadku szczególnych osiągnięć ucznia lub braku 

systematyczności i rzetelności. 


