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Istnieją cztery typy ocen: sprawdziany, praca na lekcji, zadanie domowe oraz aktywność.

Sprawdzian: pisany na kartce, na zajęciach, zapowiedziany, waga 4.
Praca na lekcji: pisana na komputerze, na zajęciach, zapowiedziana, waga 4.
Zadanie domowe: pisana na kartce lub komputerze, w domu lub po zajęciach, 

zapowiedziana, waga 4.
Aktywność: sprawdzana w dowolnym momencie na zajęciach, weryfikuje 

zaangażowanie w obecnie przerabiany temat, oceniana w postaci +/- 
lub 6/1 w sytuacjach ekstremalnych, waga 1.

Pierwsze trzy formy można poprawiać, zmienia to wagi ocen:

Liczba 
popraw

Waga oryginalnej oceny Waga pierwszej
poprawy

Waga drugiej
poprawy

Waga trzeciej
poprawy

0 4

1 3 1

2 2 1 1

3 1 1 1 1

Na każde 4 lekcje przypadać powinny (1 tydzień klasy 2, 2 tygodnie klasy 3):
• 1 zadanie domowe
• 1 sprawdzian LUB 1 praca na lekcji
• 1-2 weryfikacje aktywności lub okazje do uzyskania oceny za aktywność

Odpowiednie  dokumenty  usprawiedliwiające  nieobecność,  nieprzygotowanie  na
zapowiedzianym sprawdzianie/pracy na lekcji lub brak zadania domowego proszę usprawiedliwiać
odpowiednim dokumentem.

Wszystkie  zaległości  i  braki  odpracowywane  są  na  podstawie  zadań  zadanych  osobno.
Proszę nie uzupełniać samodzielnie w oparciu o oryginalne zadania, instrukcje odnośnie wszelakich
uzupełnień podane będą w Librusie.

Dla klas które wykonywać będą projekt informatyczny (2D, 2E, 3E), liczony jest on jako
łącznie 4 oceny: oddanie tematu, weryfikacja postępów śródroczna, oddanie projekt oraz oddanie
raportu  projektu.  Projekt  informatyczny  liczony  jest  jako  praca  domowa.  Detale  odnośnie
przygotowania projektu podawane będą w trakcie roku szkolnego.

Ocena bazowa na półrocze oraz zakończenie roku liczona jest na podstawie średniej ocen z
odpowiedniego okresu. Wyznacza to dolną granicę oceny jak może być uzyskana. Ocenę można
podnieść  poprzez  uczestnictwo  w  dodatkowych  zajęciach  z  informatyki  oraz  uczestnictwo  w
konkursach. W klasach które współdzielę (3D, 3E) ocena umawiana jest pomiędzy mną oraz drugą
osobą prowadzącą, najczęściej w postaci średniej.


