PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
Liceum ogólnokształcące
Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela.
Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ucznia zaprezentowane poprzez:
 odpowiedzi ustne i ćwiczenia,
 rozwiązania zadań praktycznych i teoretycznych zawartych w zapowiedzianych
sprawdzianach wiadomości i umiejętności,
 rozwiązania zadań zawartych w kartkówkach,
 aktywność ucznia na zajęciach,
 systematyczne odrabianie zadań domowych,
 udział w konkursach, zawodach przedmiotowych i olimpiadach.
3.
Kryteria oceny umiejętności i wiadomości są następujące:
a) odpowiedź ustna:
 bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca, wykraczająca poza program nauczania,
wskazująca na szczególne zainteresowanie przedmiotem - celujący,
 bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca - bardzo dobry,
 bezbłędna, samodzielna i niepełna - dobry,
 braki i luki w opanowaniu podstawowych wiadomości, pomoc nauczyciela przy
wypowiedziach - dostateczny,
 wyraźne braki, wypowiedzi tylko z pomocą nauczyciela - dopuszczający,
 brak odpowiedzi, całkowity brak zrozumienia problemu - niedostateczny,
b) w przypadku sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz kartkówek przyjmuje się
skalę punktową przeliczaną na oceny według podanych niżej zasad:
95% - 99% punktów - bardzo dobry
0% - 34% punktów - niedostateczny
100% punktów i zadanie dodatkowe
35% - 50% punktów - dopuszczający
o podwyższonym stopniu trudności 51% - 74% punktów - dostateczny
celujący
75% - 94% punktów - dobry
 ilość kartkówek i sprawdzianów podyktowana jest ilością godzin i realizowanym w danej
klasie programem nauczania,
c) aktywność ucznia może być również oceniana za pomocą systemu "plusów i minusów"
stawianych za krótkie odpowiedzi lub rozwiązania zadań wymagających zastosowania
elementarnych wiadomości potrzebnych w bieżącej lekcji; za ciąg znaków ,,+", ,,-" uczeń
otrzymuje ocenę:
 niedostateczny - 4 minusy
 dopuszcząjący - 3 minusy, 1 plus
 dostateczny - 2 minusy, 2 plusy
 dobry - 1 minus, 3 plusy
 bardzo dobry - 4 plusy,
d) w przypadku stwierdzenia braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
e) udział w konkursach i olimpiadach szczebla wyższego niż szkolny traktowany jest jako forma
aktywności i przejaw szczególnego zainteresowania przedmiotem - przy spełnieniu warunków
na ocenę bardzo dobrą uczeń może uzyskać ocenę śródroczną lub roczną celujący.
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f) wagi dla poszczególnych form oceny:
Forma
Sprawdzian
Kartkówka/prezentacje
Zadania maturalne
Aktywność
Odpowiedź ustna
Zadanie domowe
Praca w grupach
Konkursy
Poprawa oceny
semestralnej/rocznej

Waga
I termin
10
6-8
10
5
5
2-5
2-5
10-20
25

Waga
poprawa
15
8-10
15
-

Kolor w dzienniku
czerwony
niebieski/zielony
fioletowy
czarny
czarny
czarny
czarny
czerwony
niebieski

Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do wszystkich sprawdzianów.
W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek (i prawo) napisania go
w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły po ustaleniu warunków z nauczycielem.
W przypadku nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się w ustalonym terminie uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
6. Każdy uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania
sprawdzonych prac. Kryteria ocen nie zmieniają się a otrzymana ocena jest wpisywana do
dziennika. Jeżeli ocena z poprawy jest niższa lub taka sama może nie zostać wpisana do
dziennika.
7. Uczeń który poprawił wszystkie oceny niedostateczne ze sprawdzianów może otrzymać
pozytywną ocenę semestralną/roczną.
8. Ocena śródroczna i roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych wg. kryteriów
zamieszczonych w Statucie Szkoły.
9. Uczeń może podjąć próbę podwyższenia proponowanej oceny rocznej (gdy jego średnia
ważona ocen jest dostatecznie wysoka) przystępując do sprawdzianu obejmującego zakresem
dany semestr/rok w ciągu trzech dni od zaproponowanej oceny, pomimo uzyskania niższej
średniej ważonej niż wymagana.
10. Prace pisemne są przechowywane u nauczyciela i są do wglądu dla rodziców i uczniów.
11. Uczeń ma prawo raz w ciągu roku zgłosić niewykonanie pracy domowej lub być
nieprzygotowanym do lekcji bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy to prac pisemnych).
12. W przypadku nieobecności ponad 50% na zajęciach może mieć wyznaczony egzamin
klasyfikacyjny.
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