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KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI  

 

I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów 
 

a) odpowiedzi ustne 

b) kartkówki 

c) sprawdziany 

d) prace domowe 

e) aktywność na lekcji 

f) projekty 

g) referaty 

h) udział w konkursach  

 

II. Zasady oceniania 

 

1. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału,  mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową. Zapowiedziane na tydzień 

wcześniej przed zaplanowanym terminem ich napisania. Waga sprawdzianu – 5. 

2. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie, mogą być zapowiedziane i niezapowiedziane. Obejmują zakres 

bieżącego materiału, omawiany aktualnie dział, ew. 4 ostatnie tematy. Waga – 2. 

3. Aktywność na lekcji obejmuje: 

 - odpowiedzi na krótkie pytania przy powtórce na  początku  

lekcji 

- odpowiedzi na pytania problemowe 

- aktywny udział w trakcie lekcji  

- poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi 

tematami zajęć 

Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą plusów (+) lub minusów (-), przeliczane na ocenę (5 plusów – ocena bdb, 5 minusów 

– ocena ndst). 

4. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i samodzielnej prezentacji. Waga – 3.  

5. Wykonanie prac, projektów dotyczy zagadnień omawianych podczas  zajęć lekcyjnych; kształci umiejętność zdobyte podczas 

lekcji. Waga – 4. 

6. Udział w konkursach oceniany jest w zależności od uzyskanego wyniku. Sam udział – waga 1, zakwalifikowanie się do kolejnego 

etapy – waga 3. Zdobycie tytułu finalisty lub laureata umożliwia uzyskanie oceny celującej na zakończenie roku. 

 

III. Nieprzygotowania uczniów 

 

Uczeń w trakcie semestru może być  nieprzygotowany do zajęć bez podawania szczegółowego powodu 1 raz. 

 

IV. Inne 

 

1. Uczeń nie ma prawa do niesamodzielnej pracy na sprawdzianach i klasówkach czy przygotowaniu zadań i referatów, takie 

ewidentne próby kończą się wpisaniem do dziennika oznaczenia P. 

2. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas sprawdzianu otrzymuje ocenę „0” i ma obowiązek napisania go w terminie 

ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

 

V. Informacje o terminach 

 

1. Uczniowie są informowani na bieżąco o zdobytych punktach z odpowiedzi ustnych, plusach i minusach. 

2. Termin oddawania sprawdzonych prac przez nauczyciela – dwa tygodnie. 

3. Rodzice są informowani o punktach poprzez dziennik elektroniczny, na wywiadówkach szkolnych oraz na spotkaniach 

indywidualnych na prośbę rodzica, nauczyciela lub ucznia. 

 

VI. Kryteria ocen 

 

Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego.

- 0 do 40 punktów - ocena niedostateczna 

- ponad 41 do 55 punktów – ocena dopuszczająca 

- ponad 56 do 70 punktów - ocena dostateczna 

- ponad 71 do 85 punktów – ocena dobra 

- ponad 86 do100 punktów - ocena bardzo dobra 

- 100 punktów oraz zadanie dodatkowe  – ocena celująca 

              

VII. Ocenianie semestralne/roczne 

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe,  zgodnie z wagą ocen. Ocena 

semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia. 

 

VIII. Ubieganie się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna lub roczna. 

 

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna lub roczna na zasadach  określonych w statucie. 

 

 

 


