
Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (SSOE) z informatyki w roku 2020/2021 

dotyczy klas: 2Ag, 2Cg, 3A, 3C 

1. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen ze: sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych, prac praktycznych, prac projektowych, zadań domowych, 

aktywności na lekcji, próbnych matur, wyników w konkursach i olimpiadach. 

2. Stosuję następujące podstawowe kategorie ocen z wagą 2: sprawdzian, kartkówka, 

aktywność na lekcji, aktywność, domowe, program, poprawa, zadanie, praca na lekcji, 

praca na lekcji - dodatkowe, matura.  

3. Specjalną kategorią o wadze 6 jest kategoria "super" i związana jest ona z aktywnością 

w różnego rodzaju konkursach informatycznych oraz rozwiązywaniem trudnych zadań 

nadobowiązkowych. 

4. W ciągu semestru można, bez konsekwencji, na początku lekcji, zgłosić 1 

nieprzygotowanie do zajęć. 

5. Do odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek obowiązuje materiał z 3 

ostatnich bloków praktycznych. Do zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów 

obowiązuje materiał podany przez mnie. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce powinien zaliczyć te 

formy w terminie uzgodnionym ze mną. 

7. Uczeń posiadający inne braki w ocenach niż te, przedstawione w pkt. 6, może zostać 

zobowiązany do ich zaliczenia w terminie uzgodnionym ze mną. 

8. Każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu należy poprawić w terminie uzgodnionym 

ze mną. 

9. Kategoriami ocen, które można poprawiać, są sprawdzian i kartkówka. Waga ocen 

poprawianych jest równa 2/2. 

10. Na sprawdzianach i kartkówkach punktacja dla każdego zadania opracowywana jest 

według klucza podobnego do modelu odpowiedzi i schematu oceniania arkuszy 

z egzaminu maturalnego z informatyki. Końcowa ocena ustalana jest następująco: 35% 

- dopuszczająca (2), 50% - dostateczna (3), 60% - dostateczna+ (3+), 70% - dobra (4), 

80% dobra+ (4+), 90% - bardzo dobra (5). 

11. W przypadku jakichkolwiek prób oszustwa podczas sprawdzania wiedzy uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

12. Ocena wyższa niż bardzo dobra jest oceną wyjątkową. 

13. Średnia semestralna i roczna obliczane przez dziennik elektroniczny są ocenami 

gwarantowanymi (z zastrzeżeniem zapisów Statutu LO nr III). Podwyższenie oceny 

rocznej i semestralnej (w stosunku do prognozowanej na podstawie średniej) można 

uzyskać poprzez: poprawę sprawdzianów i kartkówek, uzupełnienie brakujących zadań, 

wykonanie pracy dodatkowej uzgodnionej z nauczycielem W szczególnych 

przypadkach (wybitne osiągnięcia lub wyraźny postęp – poprawa, przyrost wiedzy 

i umiejętności w stosunku do początku semestru) ocena może zostać podwyższona 

w stosunku do wynikającej ze średniej (o pół oceny). 

14. Powyższe reguły dotyczą tylko mojej części zajęć. Ocena semestralna/roczna jest 

wystawiana jako średnia arytmetyczna ocen klasyfikacyjnych wystawionych 

niezależnie przeze mnie i drugiego nauczyciela informatyki, zaokrąglona w górę 

(w razie potrzeby) do najbliższej możliwej wartości. 

W sprawach nieuregulowanych powyższym SSOE oraz Statutem LO nr III i odpowiednimi 

przepisami zewnętrznymi decyzje podejmuje prowadzący zajęcia i są to decyzje ostateczne. 
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