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1) Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ocen uzyskanych na 

zajęciach, średnia zgodna jest z tą widoczną w systemie Librus, przeliczana jest na ocenę 

zgodnie z tabelą konwersji (patrz Status punkt 4.4.3).  
2) Na zajęciach otrzymać można oceny należące do czterech kategorii: 

 
a. Sprawdzian (waga 4): forma pisemna do której podchodzi się z wykorzystaniem tylko 

długopisu i prostego kalkulatora, podczas pisania sprawdzaniu komputery są 

wyłączone. Może trwać 45 lub 90 minut; 
 

b. Praca na lekcji (waga 4): forma praktyczna, wykonywana przy stanowisku 

komputerowym, której celem jest wykonanie zadanego zadania przy pomocy 

dostępnych narzędzi informatycznych, podczas pracy na lekcji dozwolone jest nawet 

korzystanie z Internetu. Może trwać 45 lub 90 minut; 
 

c. Praca domowa (waga 4): zadanie do wykonania w domu, podlega oddaniu przez 
system Librus nie później niż w zadany dzień oddania, przed północą. 

 
d. Aktywność (waga 1): aktywność oceniana jest jako miara zaangażowania w lekcję, w 

szczególności wykonywanie ćwiczeń, możliwe jest uzyskanie oceny 5, 6, oraz plusa 

lub minusa. Trzy plusy dają ocenę 5, podczas gdy trzy minusy dają ocenę 1, plusy i 

minusy znoszą się i podliczane są tylko w na zakończenie każdego półrocza w szkole. 
 

3) Nieobecność na sprawdzianie lub pracy na lekcji musi być usprawiedliwiona przez rodzica w 

terminie do 7 dni od sprawdzianu, uczeń nie biorący udziału w takiej formie oceniania ma 

obowiązek poprawić ocenę, data i forma zaliczenia takiego braku uzgadniana jest 

indywidualnie. Potrzeba poprawy sygnalizowana jest poprzez wpisanie oceny 0 (nie liczona 

do średniej) do dziennika. Osoby chorujące powinny postarać się wykonywać zadania 

domowe na bieżąco, lub w przypadku gdy nie jest to możliwe, opracować je w terminie 

ustalonym z nauczycielem zgodnie z oryginalnie zadanym poleceniem. Ocena 0 która nie 

zostanie poprawiona w wyznaczonym terminie przeradza się w ocenę 1. Brak 

usprawiedliwienia nieobecności także wiąże się z otrzymaniem oceny 1. 
 

4) W przypadku uzyskania niesatysfakcjonującej oceny możliwe jest poprawienie jej zgodnie z 
szkolnym systemem oceniania według następującej tabeli: 

 

 

Liczba popraw Waga oryginalnej Waga pierwszej Waga drugiej Waga trzeciej 

 oceny poprawy poprawy poprawy 

0 4 - - - 

1 1 3 - - 
2 1 1 2 - 

3 1 1 1 1 



 
5) Treść zadania domowego, oraz zapowiedzi sprawdzianów oraz prac na lekcji wysyłane są 

przez system Librus wraz z materiałem do przeprowadzonej lekcji. Czas na wykonanie 

zadania to standardowo 1 tydzień, ale może być wydłużony (informacja w wiadomości), inne 

formy zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Wraz z wiadomością przesyłane są 

wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania domowego. 
 

6) Oceny można spodziewać się z częstotliwością 1 pracy domowej oraz 1 sprawdzianu lub 
pracy na lekcji na każde 4 lekcje. Jest to jednak wartość przybliżona i uśredniona. 

 
7) Każde zadanie zawiera informację odnośnie oceniania tego konkretnego w tym warunki na 

otrzymanie każdej oceny od 2 w górę. Brak rozwiązania zadania na ocenę 2 skutkuje 

otrzymaniem oceny 1. Zadanie wyjaśnia także formę oddania, wiążącą się często z wysłaniem 

odpowiedzi przez system Librus, tak więc umiejętność logowania się na serwisie jest 

wymagana. 
 

8) Podczas sprawdzianów oraz prac na lekcji proszę zadawać pytania jedynie mi, nie 

porozumiewać się między sobą i nie ściągać. Rezultatem ściągania jest ocena 1 dla osoby 

ściągającej i ewentualnie osoby od której ściągała, pod warunkiem, że istniała aktywna 

komunikacja. Oceny te można poprawiać zgodnie z regułami przedstawionymi powyżej. 
 

9) W przypadku gdy klasa realizuje projekty grupowe (klasy: 2B, 2D), oceniane są one jako 4 
osobne zagadnienia: 

 
a. Praca domowa: oddanie deklaracji tematu w wyznaczonym czasie. Odrzucenie 

tematu przesuwa termin oddania o jeden tydzień, jeśli oddawanie tematu przeciąga 

się, może on być narzucony odgórnie;  
b. Praca domowa: raport śródroczny realizacji projektu.  
c. Praca domowa: raport końcowy realizacji projektu.  
d. Praca na lekcji: prezentacja realizacji projektu podczas zajęć. 

 
Wymagania odnośnie szczegółów punktu a przesłane zostaną w terminie ogłoszenia projektu. 

Wymagania do pozostałych trzech punktów ustalane są dla każdej grupy indywidualnie i 

przekazywane ustnie podczas omawiania tematów. Są tylko trzy wymagania ogólne 

dotyczące projektu. Grupa musi składać się z co najmniej dwóch osób, projekt musi mieć 

namacalny efekt w postaci wykonanego tzw. artefaktu informatycznego (który nie musi być 

ukończonym dziełem), każda osoba w grupie musi pracować nad opracowaniem końcowego 

tworu. 
 

10) W przypadku konfliktów z innymi sprawdzianami, problemami w rozwiązywaniu zadań lub 

problemów przy wykonaniu projektu, zastrzeżenia powinny być zgłaszane albo osobiście albo 

przez system Librus przed datą oddania zadania domowego, sprawdzianu lub pracy na lekcji. 
 

11) Udział w konkursach, zajęciach dodatkowych oraz zajęciach i wydarzeniach pozaszkolnych 

związanych z informatyką jest promowany podniesieniem oceny w górę o maksimum 1 

stopień na półrocze i koniec roku. 
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