Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki
od roku szkolnego 2015/2016

1. Każdy uczeń zostaje zapoznany na początku roku szkolnego z kryteriami oceniania na
lekcjach informatyki.
2. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe.
3. W toku nauki uczniowie otrzymują oceny cząstkowe za:
a) sprawdziany praktyczne wykonywane samodzielnie na lekcji i trwające całą lekcję
(waga 3),
b) zadania praktyczne wykonywane samodzielnie na lekcji i trwające do 20 minut
(waga 2),
c) kartkówki (waga 2),
d) prace domowe (waga 1),
e) pracę na lekcji (waga 1),
f) punktowany udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym (waga 2 - 5),
g) udział w projekcie edukacyjnym lub sesji naukowej (waga 2),
h) prace dodatkowe wykonywane na rzecz szkoły (waga 2).
4. Wagi ocen reguluje punkt 1.5 ZWO. Sprawdzian praktyczny traktowany jest jak
sprawdzian pisemny, zaś zadanie praktyczne traktowane jest jak kartkówka.
5. Sprawdziany i zadania praktyczne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
6. Uczeń traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w dniu, w którym został
zaplanowany sprawdzian czy zadanie praktyczne lub zapowiedziana kartkówka.
7. Sprawdziany, zadania praktyczne i kartkówki są obowiązkowe i muszą być zaliczone
przez ucznia na ocenę nawet, jeśli nie był w danym dniu obecny w szkole.
8. Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji, na której był sprawdzian, zadanie praktyczne lub
kartkówka, to przystępuje do sprawdzianu na następnej lekcji, na której się pojawi. Jeśli
jest to jego pierwszy dzień w szkole po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności to uczeń
umawia się z nauczycielem na termin zaliczenia.
9. Każdą ocenę otrzymaną za sprawdzian praktyczny, zadanie lub kartkówkę można
poprawić.
10. Poprawy odbywają się po lekcjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11. Ocenę można poprawiać tylko jeden raz.
12. Poprawa ocen cząstkowych nie jest obowiązkowa.
13. Na poprawę oceny uczeń ma 2 tygodnie od terminu otrzymania oceny (data wpisu do
dziennika elektronicznego).
14. Jeśli uczeń nie odda pracy domowej w ustalonym terminie to otrzymuje ocenę
niedostateczną (o ile nie poda ważnego powodu niedotrzymania terminu).
15. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, jakie uczeń
otrzymał w ciągu obydwu semestrów.
16. Ocena z „+” liczona do średniej to ocena o 0,5 wyższa (np. 3+ to 3,5).
17. Ocena z „”liczona do średniej to ocena o 0,25 niższa (np. 4 to 3,75).
18. Oceny półroczne i roczne wynikają ze średniej ważonej sugerowanej przez e-dziennik
według zasady:
a. Ocena dopuszczająca – średnia 1,75 do 2,66
b. Ocena dostateczna – średnia 2,67 do 3,66
c. Ocena dobra – średnia 3,67 do 4,66
d. Ocena bardzo dobra – średnia 4,67 do 5,50
e. Ocena celująca – średnia od 5,51

19. Ocenę celującą uczeń otrzymuje za wiedzę wykraczającą poza program przedmiotu. Np.
za punktowany udział w olimpiadzie czy konkursie, lub za wykonanie dodatkowej pracy
na rzecz szkoły.
20. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podnieść lub obniżyć ocenę półroczną i
roczną sugerowaną przez dziennik elektroniczny.
21. Sprawy nieuregulowane niniejszymi PZO rozstrzygane będą w oparciu o przepisy WZO.

