
Zasady oceniania na lekcjach informatyki 

w klasach: 1b,  1g,  2a,  2b,  2c, 3a, 3b, 3c, 3d 

w roku szkolnym 2021/22 
 

Wstęp 

1. Umowa zawarta jest między uczniami klas 1b, 1g, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d 

a nauczycielem informatyki. 

2. Celem umowy jest ustalenie zasad współpracy między nauczycielem 

a uczniami, ustalenie wymagań edukacyjnych oraz zasad oceniania 

i rozwiązywania sytuacji spornych. 

 

 

Zasady oceniania 

 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 2. Ocena śródroczna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie ocen 

zdobytych  odpowiednio w okresie i przez cały rok. 

 3. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia m. in. 

– niezapowiedziane sprawdziany (obejmujące 3 ostatnie lekcje) 

– zapowiedziane sprawdziany 

– aktywność w czasie lekcji 

– praca w grupach 

 4. Zeszyt ucznia nie podlega ocenie.  

 5. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału. 

 6. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, to powinien ją napisać w ciągu trzech 

tygodni.   

 W przypadku nienapisania zaległego sprawdzianu nauczyciel  uwzględnia ten 

fakt przy wystawianiu oceny końcowej.  

 7. Uczeń w ciągu semestru ma prawo poprawić jeden ze sprawdzianów 

zapowiedzianych bez  względu na uzyskaną z niego ocenę (pod warunkiem, że 

napisał wszystkie sprawdziany).  Poprawa odbywa się w terminie określonym 

przez nauczyciela 

8. Uczeń, który nie poprawił oceny w umówionym terminie, traci prawo do 

następnych  popraw. 

9. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianów z niedozwolonych pomocy 

jest  podstawą do obniżenia oceny z tego sprawdzianu. 

10. Wszystkie oceny są jawne tylko dla danego ucznia i jego rodziców. 

11. Nie przewiduje się w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacją 

śródroczną  i końcoworoczną specjalnego „dopytywania”. 

12.  Dla sprawdzianów pisemnych wprowadza się kryteria procentowe: 

 0 – 39 % – niedostateczny 

 40 – 49 % – dopuszczający 

 50 – 74 % – dostateczny 



 75 – 89 % – dobry 

 90 – 100 % – bardzo dobry 

13. Podstawą wystawienia oceny na koniec semestru bądź roku są wszystkie 

oceny cząstkowe uzyskane odpowiednio w ciągu I semestru/roku. Nie jest to 

średnia ocen cząstkowych. Podczas wystawiania oceny brane są również pod 

uwagę: 

-zaangażowanie ucznia wkładane w wykonywanie powierzonych mu 

obowiązków, 

- możliwości ucznia, 

- czynione postępy, 

  -opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

 

 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej, 

przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podtawie art. 22 ust. 2pkt. 

8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 zb. 

 

 

ODWOŁANIE OD OCENY PRZEWIDYWANEJ 

 W przypadku wyrażenia przez ucznia chęci uzyskania na koniec roku oceny 

wyższej niż przewidywana nauczyciel sprawdza spełnienie następujących 

warunków: 

1. napisanie wszystkich planowanych sprawdzianów 

2. wykorzystanie wszystkich możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu 

 

Uczeń otrzyma ocenę wyższą, gdy uzyska co najmniej 90% z pisemnego 

sprawdzianu obejmującego całoroczny zakres materiału ułożonego wg. 

kryteriów wymagań na ocenę o którą ubiega się uczeń. Termin sprawdzianu 

ustala nauczyciel. Nieobecność ucznia na sprawdzianie powoduje utrzymanie 

oceny proponowanej przez nauczyciela. 

 

 

 

Oświęcim, 01.09.2021 r. 

Małgorzata Stolarzewicz 


