Przedmiotowy system oceniania
z informatyki w oparciu o program nauczania technologii informacyjnej dla szkół
ponadgimnazjalnych po numerem DKOS-4015-164/02
1. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sprawdziany prace klasowe podsumowujące umiejętności ucznia (w tym prace przy komputerze).
kartkówki.
sprawdziany praktyczne (przy komputerze).
prace zespołowe - w tym projekty.
osiągnięcia w konkursach
ćwiczenia praktyczne (przy komputerze)
obserwacja prowadzona przez nauczyciela w trakcie zajęć przy komputerze.
prace domowe
odpowiedzi ustne

2. Prace do oceny uczniowie prezentują na lekcjach lub na polecenie nauczyciela przesyłają, w
wyznaczonym terminie pod wskazany adres e-mail. Uczniowie powinni upewnić się, że praca, wysłana
pocztą elektroniczną, została odebrana przez nauczyciela, czyli uczeń ma pracę w pocztowym katalogu
WYSŁANE!
3. Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy.
4. Zasady oceniania bieżącego
Ustala się następujące progi procentowe ocen
Oceny
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Procentowy udział punktów
95% - 100%
85% - 94%
70% - 84%
55% - 69%
40% - 54%
0% - 39%

5.Ocenę semestralną i roczną ustala się z wykorzystaniem średniej ważonej, przyporządkowując ocenianej
aktywności ucznia następujące wagi
Rodzaj ocenianej
aktywności ucznia
sprawdzian, osiągnięcia w
konkursach

Waga

6

kartkówki, sprawdziany
praktyczne, projekty

4

ćwiczenia praktyczne, obserwacja
prowadzona przez nauczyciela,
prace domowe, odpowiedzi ustne

2

Ocenione prace kontrolne pozostają do wglądu dla ucznia oraz rodziców i są przechowywane do końca
danego roku szkolnego.
6. Średnia ważona obliczana jest z następującego wzoru:
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8. Ocena semestralna nie może być niższa niż ocena wynikająca ze średniej ważonej.
9. Jeżeli uczeń nie pisał pracy kontrolnej z przyczyn usprawiedliwionych, to po ustaleniu terminu z
nauczycielem, powinien ją napisać w terminie dwóch tygodni od daty przeprowadzenia pracy lub powrotu
ucznia do zajęć szkolnych po dłuższej nieobecności.
10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie lub pracy
podsumowującej umiejętności w miejsce oceny wpisuje się „0” i uwzględnia się ten fakt przy obliczaniu
oceny. Uczeń uzyskuje również „0”, gdy był nieobecny na pracy klasowej lub zapowiedzianym
sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych i nie skorzystał z napisania sprawdzianu w dodatkowym,
ustalonym przez nauczyciela terminie.
11. Uczeń może poprawiać ocenę TYLKO ze sprawdzianu wagi 6; termin poprawy - dwa tygodnie od daty
przeprowadzenia pracy. Termin należy uzgodnić z nauczycielem. Do średniej liczy się ocena wyższa.
12. W przypadku, gdy uczeń chce uzyskać wyższą ocenę niż proponowana ocena roczna, wynikająca ze
średniej ważonej może ją poprawiać zgodnie z WSO. Test konstruowany jest na konkretną ocenę a uczeń
musi uzyskać minimum 70%.
13. W przypadku stwierdzenia prawie identycznych lub splagiatowanych prac, uczniowie otrzymują ocenę
niedostateczną wagi 6 bez możliwości poprawy. Dodatkowo wychowawca będzie poinformowany o próbie
oszustwa, co możne skutkować obniżeniem oceny z zachowania.
14. Uczniowie z dysfunkcjami mają wydłużony czas pracy

