
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z INFORMATYKI 

 

Drogi Uczniu! 

Zapoznaj się z poniższymi zasadami pracy na lekcjach informatyki. Twoja wiedza i umiejętności 

będą podlegać ocenie w dwóch półroczach roku szkolnego  na podstawie: 
 

Jawność ocen 

1. Oceny są jawne zarówno dla Ciebie i Twoich rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Nauczyciel uzasadnia swoją ocenę (informacja zwrotna). 

Jak będą sprawdzane Twoje wiadomości i umiejętności? 

Formy aktywności Jak często Uwagi 

Zadania wykonywane na lekcji W zasadzie na każdej lekcji - 

(często zadania wykonywane są 

na kilku lekcjach) 

Sprawdzane są wyniki pracy, zadanie 

podsumowujące dany dział jest  

z reguły ważniejsze 

Praca na lekcji Na każdej lekcji Sprawdzane: sposób pracy, aktywność, 

przestrzeganie regulaminu  i zasad 

bezpiecznej pracy  

Odpowiedzi ustne, udział                 

w dyskusjach  

Czasami aktywność 

Prace domowe Czasami Dla chętnych 

Przygotowanie do lekcji Wtedy, gdy potrzebne Gdy potrzebny jest plik z pracą  

z poprzedniej lekcji (a Ty byłeś na niej 

obecny) 

Udział w konkursach Nieobowiązkowo Wpływa na podniesienie oceny 

 

Ocena „0”: W przypadku Twojej nieobecności na lekcji ocena „0” jest informacją o zaległym zadaniu, które 

należy nadrobić. Ocena ta może pojawić się również w wyniku źle zapisanego pliku (plik nie znajduje się  

w odpowiednim folderze). Podczas nauczania zdalnego ocena 0 informuje o braku przesłanej pracy, ocena „0” po 

okresie 2 tygodni bez podania przyczyny zamienia się w ocenę niedostateczną. Ocenę tę można poprawić w okresie 

do 2 tygodni od jej otrzymania – po upływie tego okresu poprawa nie będzie możliwa. 
 

Bonusy: Możesz otrzymywać plusy ( trzy plusy to 5, pięć plusów to 6.) 

Jak możesz poprawić ocenę? Wykonując powtórnie gorzej ocenione zadania w dodatkowym czasie, poza lekcją 

lub jeśli istnieje taka możliwość: pod koniec obecnej lekcji, umawiając się z nauczycielem. Czas na poprawę wynosi 

2 tygodnie. Ocenę można poprawić o stopień wyżej (czasami można uzyskać ocenę wyższą np., jeśli wykonasz 

zadanie trudniejsze od poprawianego). W ostatnich 3 tygodniach półrocza oceny nie będą poprawiane. 
 

Ile razy w półroczu możesz być nieprzygotowany do lekcji? Jeden raz w półroczu, ponieważ na przedmiot 

przeznaczona jest jedna lekcja tygodniowo. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, nie zwalnia to jednak z 

udziału ucznia w lekcji. 

Co powinieneś zrobić, gdy będziesz dłużej nieobecny? W miarę możliwości powinien nadrobić istotne 

ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach. Może poprosić o pomoc kolegów lub nauczyciela. 

  


