
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 STO IM. RTM W. PILECKIEGO

klasa 6 PSP, klasy I,II,III PG
I.
Ocena Okresowa (roczna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych przez 
uczniów za:
a) Prace klasowe sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów po zakończeniu działu 
(zapowiedziane, poprzedzone powtórzeniem i utrwaleniem materiału) dwie na semestr
b) Aktywny udział na lekcjach,
c) Samodzielne prace domowe (co najmniej trzy na semestr),
d) Inne formy aktywności (zadania dodatkowe, konkursy).
Ocena okresow a (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Decydujący wpływ 
na tę ocenę mają wyniki prac klasowych oraz zaangażowanie ucznia W pracęnad opanowaniem
wiedzy i umiejętności (aktywność na lekcji, systematyczne odrabianie prac domowych, 
przygotowanie do lekcji).
II.
Prace pisemne oceniane są według skali procentowej:
0% -30% punktów - niedostateczny
30,1% -50% pkt - dopuszczający
50,1 % - 75% pkt-dostateczny,
75,1% -90% pkt-dobry,
90,1% -100% pkt-bardzo dobry.
III.
3) Podczas semestru uczeń jest zobiowiązany oddać starannie wykonane trzy prace domowe 
(Nauczyciel ogłasza co najmniej pięć prac domowych w semestrze, co umożliwia uczniowi 
zdobycie lepszej oceny). Prace domowe są oceniane na zasadzie plusów. Trzy plusy oznaczają 
ocenę bardzo dobrą. Z każdej pracy domowej uczeń może uzyskać jeden lub dwa (jeżeli praca 
domowa wykracza ponad wymagania nauczyciela) plusy.
IV.
Plus można otrzymać za aktywność na lekcji lub odrobienie prac dodatkowych. Trzy plusy 
oznaczają ocenę bardzo dobrą.
V.
Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej lub sprawdzianu mają obowiązek przystąpienia do 
tych prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę 
niedostateczną musząją poprawić, a uczniowie z oceną dopuszczającą powinni przystąpić do 
poprawy (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela). W wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach, nauczyciel może wyrazić zgodę na powtórne napisanie pracy klasowej przez 
innych
uczniów.
VI.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywania oceny rocznej/okresowej:
a) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień;
b) Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania 
do wychowawczy klasy, w ciągu 3 dni od terminu poinformowania ucznia o przewidywanej 
ocenie rocznej/okresowej;
c) Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują inne przepisy;
d) Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:

• uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych 
niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,

• skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form pracy,
e) Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 
dodatkowego sprawdzianu pisemnego;
f) Stopień trudności sprawdzianu odpowiadać będzie wymaganiom edukacyjnym niezbędnym 
do uzyskania oceny, o którą ubiega się uczeń;
g) Poprawa oceny rocznej/okresowej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń uzyskał ze
sprawdzianu 90% przewidywanych punktów

Każdy sprawdzian i praca klasowa będą omawiane z całą grupą/klasą po sprawdzeniu 
przez nauczyciela. Uczniowie otrzymają też indywidualne ustne i pisemne wskazówki 
dotyczące materiału nad którym muszą jeszcze popracować oraz zostaną poinformowani 
o sposobach lepszego opanowania danego zagadnienia. Na zebraniach, dniach otwartych
i indywidualnych konsultacjach rodzice również będą otrzymywać ww. informacje.


