
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z INFORMATYKI (kl. I B, I D, I E, I F) 
1. Ocena semestralna jest jednocześnie oceną końcoworoczną wystawianą na podstawie średniej 

ważonej wyliczonej z ocen cząstkowych. 
2. Ocena semestralna - końcoworoczna powstaje w wyniku konwersji średniej prognozowanej do 

skali szkolnej zgodnie z tabelami zamieszczonymi w Statucie Szkoły. 
3. Oceny cząstkowe są wystawiane z następującymi wagami: 
- zadania domowe, praca na lekcji, aktywność, itp. (waga 1); 
- kartkówki i projekty (waga 2); 
- sprawdziany (waga 3); 
- poprawy sprawdzianów (waga 2); 
- poprawy kartkówek i projektów (waga 1); 
Ocena za sprawdzian z wagą 3, w przypadku poprawiania sprawdzianu pierwotna ocena jest 

wpisywana z wagą 2, a poprawa z wagą 3. 
Ocena za kartkówkę z wagą 2, w przypadku poprawiania kartkówki pierwotna ocena jest wpisywana 

z wagą 1, a poprawa z wagą 2. 
4. W ciągu semestru uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych. Nieprzygotowania zgłasza 

tylko i wyłącznie w wypadkach dłuższej nieobecności (min. 5 dni roboczych). 
5. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli jego nieobecność w 

szkole wynosiła 5 dni roboczych. 
6. Uczeń, który opuścił więcej niż 4 kolejne godziny lekcyjne z powodów zdrowotnych, może być 

zwolniony z przygotowania do lekcji i zarazem może mieć wydłużone terminy nadrobienia 

zaległości. Zasady ustalam w porozumieniu z danym uczniem. 
7. Uczeń, który nie był obecny na pierwszym terminie sprawdzianu, kartkówki lub innej pracy 

zaliczeniowej lub otrzymał ocenę co najwyżej dopuszczającą z pierwszego terminu, powinien 

zaliczyć zaległość w terminie poprawkowym wyznaczonym przez nauczyciela (do dwóch tygodni od 

oddania prac z pierwszego terminu). 
8. Szczegóły dotyczące oceniania zależą od formy sprawdzenia wiedzy (kartkówka pisemna, zadanie 

do wykonania na komputerze, itp.). Na sprawdzianach lub kartkówkach pisemnych stosowana jest 

następująca skala: 50% - dop., 65% - dst., 80%- db., 90 – bdb.. 
9. W przypadku jakiegokolwiek oszustwa podczas sprawdzianu wiedzy uczeń dostaje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 
10. Uczeń może dostać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeżeli jego wiedza znacznie wykracza poza 

materiał przerabiany w szkole. 
11. Uczestnicy olimpiady szczebla okręgowego oraz laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 

mogą uzyskać ocenę semestralną o stopień wyższą niż prognozowaną. Laureaci i finaliści Olimpiady 

Informatycznej uzyskują ocenę celującą (niezależnie od oceny wynikającej z prognozy). W 

wyjątkowych przypadkach zastrzegam sobie możliwość podniesienia oceny prognozowanej o 1 

stopień. 
12. Uczeń ma obowiązek noszenia dowolnego nośnika pamięci. 
13. Wszystkie prace wykonywane w czasie zajęć lekcyjnych i w domu zapisywane są przez ucznia 

w kilku kopiach w różnych lokalizacja (np.: nośnik pamięci, konto e-mail). 
14. Uczeń ma obowiązek zapisania każdej pracy wykonywanej na lekcji na swoim profilu i następnie 

przeniesienia kopi na serwer lub dysk sieciowy. Dokładną lokalizację umieszczania plików podawana 

jest przeze mnie na pierwszych zajęciach. Brak pracy z lekcji na serwerze skutkuje wystawieniem 

oceny niedostatecznej. 
15. Uczeń odpowiada za systematyczne zapisywanie swojej pracy w trakcie jej tworzenia. 
16. Nieprzyniesienie zadania domowego bezwzględnie wiąże się z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

17. Średnia semestralna i roczna obliczane przez dziennik elektroniczny są ocenami gwarantowanymi 

(z zastrzeżeniem zapisów Statutu LO nr III). Nauczyciel uczący ma prawo podwyższyć tę ocenę, jeśli 

uczeń w oczywisty sposób na to zasługuje. 

18. Pozostałe zasady wystawiania ocen reguluje Statut Szkoły. 


